البيان الصادر عن المؤتمر الثاني
لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية
من  5إلى 10آب 1974
إن االتحاد العام للمررأة الفلسرطينية الريش ل راع ةاعر ة أساسرية مرن
ةواع الثورة الفلسطينية ممثلة بمنظمرة الححرلرر الفلسرطينية للحر م
بالميثررا و أبدار اث الثررورة الفلسررطينيةو أ رري تحرلررر امررع الحررراب
الررويني الفلسررطيني عبررر الافررا ال ررعبي المسررلج أإةامررة الم حم ر
ال ر لمارايي علررى ررع األراضرري الفلسررطينية أ ر مررن الم حم ر
ال لمارايي العربي الموح و ألؤمن ألمانا امال انه ال لمان تحاير
ايه األا اث ي الححرلر إال عبر حررب ال رعا الطوللرة األمر الحري
ت ارك يها رع ال مرااير الفلسرطينية أالعربيرة أمرن اريا المنطلر
لعحبررر االتحرراد إن الااررية الفلسررطينية ارري الااررية المر لررة لألمررة
العربيررة أالثرررورة الفلسرررطينية أ ررر ال لح رر أ مرررن حر رررة الححررررر
ال لح أ مرن حر رة الححررر العربيرة الحري
العربية الحي ب أراا
بررر أراا ررر ال لح ررر أ مرررن حر رررة الححررررر العالميرررة ررري موا هرررة
األع ا الممثع باإلمبرلالية العالمية أعلى رأسها الواللرا المححر ة
األمرلاية أالصهيونية أالر عية العربية.
إن تحرررالو ةرررور الثرررورة الفلسرررطينية مررر الارررور الححررررر العالميرررة
أالمعسرررار االارررحرا ي ررري موا هرررة اإلمبرلاليرررة أحلفائهرررا فيرررع
بح عيم ناال اعبنا لححاي النصر.
إن حسررم الصرررا مررا بررين معسررار ةررور الثررورة أحلفائرره أمعسررار
الخصم ال لحم إال مرن الرالل العنرو الثرورش الريش لحر ت تريررا ري
موازلن الاور لصالج ةور الثورة.
لا ر دعررث الثررورة منرري الب الررة ارريه الحايايررة ألرريل حمررع المااتررع
الفلسطيني البن ةية ممرا أعطرى الصررا بعر ه الحاياري ري المنطارة
أأ انه ال لمان إحالل السالم ري المنطارة العربيرة إال بحرع ريرش
لحسررم ةاررية الحنرراة األساسرري بررين الصررهيونية مررن هررة ةررور
الثررررورة الفلسررررطينية أحر ررررة الححرررررر العربيررررة مررررن هررررة أالرررررر
لمصلححها.

أبيل تصبج ا ة الحلول المطرأحة من ةبرع اإلمبرلاليرة االمير يرة
أحلفائها حلول لر اها اعبنا أتناضع ض اا ثورتنا.
ل ة أامها-:
أ ا حرب ت رلن لحطر معطيا
 -1ةررر رة المااترررع العربررري أتصرررميمه أاسرررحيعاب آللرررة الحررررب
الح لثة أاسحع ادهو لخوض معر رة محصرلة أيوللرة إذا الر م
الارار السياسي ايه الا رة.
 -2ااح از أسطورة الع أ أاليش ال لاهر أتحطيمها على صرخرة
اإلدارة العربيررة الاحاليررة.ألان ترا ر عبررور المااتررع العربرري
لافة الاناة ا مة امير ية لر ة إلرى المنطارة العربيرة ذلر
إن ما ترتا على أةو إيرال النرار أ ر االرتبراي أااللحفراث
على من ا ال مااير العربية الحي أحرزتهرا يروال نارالها
الررويني أ ر إن اإلمبرلاليررة االمير يررة أالصررهيونية أالاررور
العربيرررة العميلرررة ةررر ن حرررث ررري اسرررحثمار النصرررر العربررري
لصررالحها أمانررث العرر أ الصرررهيوني مررن إعررادة اسرررحع اداته
أإعادة تسليحه ل ن حرب ل ة.
أبررد رري رررض تسررولا مبنيررة أساسررا علررى تصررفية ةارريحنا
للاارررررا علرررررى إرادة الافرررررا المسرررررلج المحمثلرررررة ررررري ثورتنرررررا
الفلسطينية.
أ ررا البيرران المصرررش األردنرري لحد ر الخررا االسحسررالمي الحرري
انحه حرره السياسررة الرسررمية العربيررة .إن اإلمبرلاليررة لررن تحوةررو
للحظررة عررن الحررىمر علررى اررعبنا الفلسررطيني أةارريحه المصرريرلة
أثورته المسلحة.
أمرررا البيررران المصررررش األردنررري إال أحررر ر مؤاررررا المرررؤامرة
الحصفولة.
أانا ال ب إن نؤ على ما للي-:
إن االتحرراد العررام المرررأة الفلسررطينية ااعر ة أساسررية مررن ةواعر
الثرررورة الفلسرررطينية لناضرررع مرررن ا رررع إحبررراي ا رررة الحسرررولا
للصررلج أاالعحررراث
الحصررفولة ألؤ ر علررى الررا الثررورة الرررا
أالمفاأضررا مرر العرر أ .مررا لؤ رر علررى إدانررة أر رر البيرران
المصرش األردني -:

 -1لمثع ترا عا عن مارررا مرؤتمر الامرة العربري ري ال ائرر
الحي نصث علرى إن منظمرة الححرلرر الفلسرطينية اري الممثرع
ال رعي الوحي لل عا الفلسطيني ي مي أما ن توا ه.
. -2لررر عو إلرررى ت ئرررة ال رررعا الفلسرررطيني أإنهرررا اخصررريحه
أيمرره اولحرره الوينيررة الحرري ارري ضررمان مسرريرته الثورلررة
أ فاحررره المسرررلج ضررر الصرررهيونية أاإلمبرلاليرررة أالر عيرررة
العميلة.
 -3لسلم البيان بم رأ المملاة العربية المحح ة الحصفوش ذلر
الم ررر الرريش أدانحرره مررااير امحنررا العربيررة أر اررحه ا ررة
الاور الوينية العربية.
إن اسحمرار الثورة ححى الااا على العر أ الصرهيوني أتحرلرر
امع الحراب الفلسطيني المححع لعني بالارأرة الناال من ا رع
إةامة ةاع ة ارتااز ثورلة على ع ارض لحم تحرلراا من برراثن
العررر أ أتارررمن اسرررحمرار الثرررورة أترررو ير الم لررر مرررن ماومرررا
ن احها.
إن تحاي سلطة ال عا الثورلة الااتلة علرى األراضري الحري لرحم
تحرلرارا بالناررال المسرلج ال لررحم إال بحرييررر مروازلن الاررور بررين
الثورة أأع ائها أاو ما لمان تحاياه إال بالناال المسلج.
لن ايه السلطة الثورلة ل ا إن تارمن أساسرا اسرحمرار الثرورة
تمنا لابولها أأ اسرحمراراا ال لروع علرى
أليل ل ا إن نر
مائررر ة المفاأضرررا مررر العررر أ أأ االعحرررراث ب ررررعية االحرررحالل
الصهيوني على أش ابر مرن لسرطين أأ الابرول لسريطرة النظرام
األردنرري العميررع علررى أش ر مررن الرروين أأ الخاررو للوصررالا
الرسمية العربية أأ ال ألية أأ الابول بح ئة ال عا الفلسرطيني
أأ ت مي البن ةية الثورلة.
إن الوضررر الخطيرررر الحررري تارررو بموا هحررره الاارررية الفلسرررطينية
أالو ود الفلسطيني لنب أساسا من إن ايا الواة اإلمبرلالي ةر
ب أ ل يرلاة إلى الو ود أليه مرا أعلرن ري بيران اإلسران رلة
نرراتع عررن الطررد رري الحسررابا أأ سررو رري الحا ر لر أأ م املررة
تاحيايرررةو ألررريا ل رررا إن نرتفررر لموا هحنرررا لهررريه المرحلرررة إلرررى

مسررحور الحر ت الحايارري ألرريه إلررى رروااره اررا أارريا لحطلررا
منا-:
 -1االعحمررراد أساسرررا علرررى إماانياتنرررا الياتيرررة إذ ال بررر إن نطرررور
أنصررلا أحرر تنا الوينيررة ذلرر إن تماسرر الثررورة اررو الرررد
العملررري علرررى المحررراأال الحررري ت ررررش مرررن ا رررع تصرررفيحها
أاالناااض على ماحسبا ارعبنا الفلسرطيني بمرا يهرا حر
تمثيله.
 -2إن تماسررر الثرررورة أأحررر تها مرررن اررردنه إن ل سررر الرررحالحم
بال مررررااير العربيررررة أةررررور حر ررررة الححرررررر العالميررررة أدأل
المنظومررررة االاررررحرا ية أعلررررى رأسررررها االتحرررراد السررررو ييحي
أالصررررين ال ررررعبية مررررن ارررردنها اإلياحررررة باررررع المخططررررا
الصهيونية أاإلمبرلالية.
 -3إن ت ررايع ال بهررة الوينيررة األردنيررة الفلسررطينية رري األردن
أممارسررة الافررا المسررلج ض ر مؤسسررا أأعمرر ة أرمرروز
النظرررام العميرررع مرررن ا رررع إسررراايه أإةامرررة الحارررم الرررويني
ال لمارايي على أنااضه او الرد العملي على مرؤامرا اريا
النظررام أاررو الافيررع بححولررع األردن إلررى ةاع ر ة آمنررة للثررورة
أمنه للححرلر.
 -4ال ب من االسحمرار ي تصعي النارال العسرارش أالسياسري
أال ماايرش ي األرض المححلة.
 -5تاثيو العمع م ا ة صائع حر ة الححررر العربيرة مرن ا رع
تع لرر الررحالحم مرر الثررورة مررن ا ررع إحبرراي المررؤامرة الحرري
تسحه ث حر ة الححرر العربية أيليعحها الثورة الفلسطينية.
 -6الححررررك الواسررر علرررى الصرررعي الررر ألي أالاصرررة مررر الررر أل
االاررحرا ية أدأل ع ر م االنحيرراز أحر ررا الححرررر رري العررالم
لاسا الحدلي لو هة نظر الثورة.
أباالححام المؤتمر الثاني لالتحاد العام المرأة الفلسطينية-:
 نحيي ال ه ا أال هي ا اللريلن سراطوا علرى درب الححرلررأنخررب بالرري ر ارره ائنا الرريلن ضررربوا ارأ أمثلررة البطولررة
أالحاحية ي الخالصة أنهارلا أترايحا أأم العاارب.

 نحيري اره ا األمررة العربيرة الرريلن سراطوا علررى رع ال بهرراالمااتلة.
 نحيي مئا المعحاال أالمعحالين الصام لن ي س ون الع أاإلسرائيلي أالع أ األردني العميع.
 نحيرري ناررال أالواتنررا رري األرض المححلررة أاألردن أنؤ ر إنتنظرريم هررود المرررآة الفلسررطينية دعامررة أساسررية رري معر ررة
الححرلر.
لن ررر د ضررررباتنا ألنررر عم تالحمنرررا مررر حر رررا الححررررر العربيرررة
أالعالميرررة ررري فرررار أعمررران أ يحنرررام أموزنبيررر أغينيرررا بيسررراأ
أان ررروال أ نررروب أ رلايرررا أحر رررا الححررررر ررري أمرلارررا الالتينيرررة
أ نوب ار آسيا.
ما نحيي أالواتنرا المناضرال ري العرالم أأالواتنرا اللرواتي ارار ننا
رري مؤتمرنررا ارريا .م لرر ا مررن الحاررامن أالناررال مررن ا ررع دحررر
اإلمبرلالية أتحاي النصر لاع ال عوب الماطه ة.
االتحاد العام المرأة الفلسطينية

